
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від « 23 »  липня  2013 року                                                                        № 432 

 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Кота Р.В. 

 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                            
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення 
гр. Кота Романа Вікторовича до адміністративної відповідальності                       
за порушення вимог підпункту 10 пункту 1 розділу 7 Правил благоустрою   
м. Кіровограда, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради                  
від 05 червня 2012 року № 1710 (надалі - Правила), виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради встановив наступне.  
        Підпунктом 10 пункту 1 розділу 7 Правил передбачено, що суб’єкти                
в сфері благоустрою зобов’язані укласти договір про надання послуг                       
з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) з суб’єктом господарювання, 
який визначений виконавцем послуг з вивезення ТПВ, та своєчасно 
здійснювати оплату за отриману послугу з вивезення ТПВ згідно з платіжним 
документом (розрахунковою книжкою тощо). За порушення Правил 
передбачається адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. 
    В постанові № 283/07-ак, яка винесена 03 липня 2013 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, зазначено, що відділенням ПАТ “Український інноваційний 
банк”, розташованим за адресою: вул. Преображенська, 17/65, не укладено 
договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів                       
з суб'єктом господарювання, який визначений виконавцем послуг з вивезення 
твердих побутових відходів. 
     Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради встановив, що 
постанова № 283/07-ак, яка винесена 03 липня 2013 року адміністративною 
комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, підлягає 
скасуванню, оскільки адміністративна комісія при накладенні 
адміністративного стягнення, не врахувала той факт, що згідно з договором 



оренди від 16 грудня 2010 року № 604 ПАТ “Український інноваційний 
банк” орендує в ЗАТ “Максим М” офісне приміщення, що розташоване               
за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65. Відповідно до умов 
договору оренди, ПАТ “Український інноваційний банк” відшкодовує                 
ЗАТ “Максим М” усі витрати із здійснення господарської діяльності (в тому 
числі вивезення твердих побутових відходів), що підтверджується листом    
від 26.06.2013 р. № 19/06 та рахунком-фактурою від 31 травня 2013 року                     
№ СФ-0000108. Вказані обставини свідчать про відсутність події і складу 
адміністративного правопорушення в діях гр. Кота Р.В.  
         Дослідивши матеріали справи та керуючись ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 3 ст. 293 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
   Скасувати постанову № 283/07–ак, яка винесена 03.07.2013 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, і закрити справу, порушену проти гр. Кота Р.В. 

 

 
Секретар міської ради                                                                               І.Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітко 22 85 83                       

 
 


